
Křeček zlatý
(Mesocricetus auratus)

Myšovití

Křeček zlatý je někdy též nazývaný jako křeček
syrský nebo medvědí. Poprvé byl křeček zlatý
popsán v roce 1839 přírodovědcem Waterhousem.
Teprve v roce 1930 se podařilo zoologovi profesoru
Aharonimu z Jeruzaléma v blízkosti Aleppa v Sýrii
odchytit prvního živého křečka zlatého.
Dorůstá délky až 17 centimetrů a může vážit až 190 gramů.

Co je potřeba pro chov křečka zlatého?

klec nebo terárium o rozměrech asi 80 x 40 x 40 cm (ubikace musí mít alespoň na jedné
straně kryt, jinak by se zvíře necítilo v bezpečí) 
podestýlka:  dlouhé  hobliny  vhodné  k   stavbě  hnízda  (nevhodné  jsou  hobliny  přímo
od truhláře), pro chov dlouhosrstých křečků se hodí kočičí podestýlka
hnízdní  budka  pro  andulky  (na spaní)  -  vystlaná  senem  nebo suchou trávou, kolečko
na běhání, kameny, větve listnatých stromů, korková kůra, skořápky kokosových ořechů,
dřevěné žebříky na šplhání a prolézání, nevhodné jsou různé soustavy rour
miska na krmení (vhodné jsou polévané misky pod květináče), napáječka s rourkou

Čím a jak krmit křečka?

křečkům se musí připravovat krmné směsi, např. z burských oříšků, králičích pelet, krmení
pro andulky, kukuřice (celá zrna nebo šrot), kukuřičných vloček, limbových oříšků, ovesných
vloček, palic prosa, rozinek, slunečnicových semen, sucharů (rozdrobených), suchého
krmiva pro psy, sušeného hráchu, svatojánského chleba (občas), syrových nudlí, trvanlivého
chleba (rozdrobeného) a živočišných bílkovin (mouční červi, cvrčci); slunečnicová semínka,
ořechy a rozinky však musíme podávat jen opatrně, aby křeček neztloustl
dále můžeme podávat banán, bílé zelí, brambory, brukev, cuketu, čekanku, dýni, hrušku,
jablko (ne kyselé), jahody, jitrocel, kukuřici, mrkev, pampelišku, rdesno ptačí, salátovou
okurku, sladkou papriku, sójové výhonky a štěrbák
na obrušování zubů: tvrdý chléb a větve

Zajímavost

samice je schopna porodit až 14 mláďat, které kojí zhruba 3 týdny
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